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1 JOHDANTO 

 

Hevosen kivun luotettava tunnistaminen ja sen vakavuuden arviointi on tärkeää, jotta kipua 

pystytään hoitamaan täsmällisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Erityisen tärkeää se on 

kliinisen työn päätöksenteon kannalta (Bussières ym. 2008). Koska kivun suora mittaaminen 

on sen subjektiivisen kokemisen takia mahdotonta, tulisi päätökset perustaa kivun 

kokemisesta epäsuorasti kertoviin tunnusmerkkeihin, kuten hevosen käyttäytymiseen ja 

fysiologisiin määreisiin (Molony ja Kent 1997). Koska hevoset ovat yksilöitä ja eri hevosten 

tapa ilmentää kipua voi poiketa toisistaan, on tärkeää, että myös hevosen omistaja tai 

valmentaja, joka tuntee hevosen normaalitilassa, tunnistaa sen kipua (Wagner 2010).  

 

Eläimen kivun määrittely on haastavaa, sillä kipu muodostuu ääreishermoston 

kipureseptoreiden aktivaation lisäksi yksilön omasta kokemuksesta (Love 2009), ja siihen 

vaikuttaa mm. yksilön rodun ja temperamentin lisäksi sen emotionaalinen ja 

motivationaalinen tila (Rhudy ja Meagher 2000, Wagner 2010). Hevosten kivun arvioinnin 

tekee erityisen hankalaksi se, että hevoset ovat saaliseläimiä ja ne ovat kehittyneet taitavaksi 

kivun peittämisessä, jotta saalistajat eivät havaitsisi heikkoja yksilöitä.  Kivun tunnistaminen 

sen ollessa lievää tai varhaisessa vaiheessa voi olla haastavaa, ja toisaalta uhkaavassa 

tilanteessa pelko voi johtaa kipukokemuksen peittymiseen vakavankin kudosvaurion 

tapahtuessa (Taylor ym. 2002).  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää kivun fysiologiaa, hevosen kipuun 

liittyvää käyttäytymistä, kehon asentoja ja kasvojen ilmeitä erilaisissa tilanteissa ja 

sairaustiloissa, sekä selvittää kivun arvioimisen olemassa olevia menetelmiä. 

Kirjallisuuskatsauksessa painopiste on akuutin kivun tunnistamisessa hevosen 

käyttäytymisestä, kasvojen ilmeistä, kehon asennosta ja liikkumisesta.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Kivun fysiologia ja merkitys elimistölle 

 

Kansainvälinen kivuntutkimusjärjestö IASP määrittelee kivun epämiellyttäväksi sensoriseksi ja 

emotionaaliseksi kokemukseksi, johon liittyy kudosvaurio tai sen mahdollisuus, tai jota 

kuvataan kudosvaurion termein (IASP 2017). Akuutti kipu on seurausta kudosvauriosta ja sitä 

seuraavasta nosiseptoreiden eli kivun aistimiseen erikoistuneiden ääreishermoston 

sensoristen reseptoreiden aktivaatiosta. Nosiseptorit voivat reagoida esimerkiksi 

mekaaniseen tai kemialliseen ärsykkeeseen tai kuumaan tai kylmään (Kalso ja Kontinen 2018). 

Nosiseptorit johtavat impulssin keskushermostoon, jossa impulssin modulaation ja 

prosessoinnin jälkeen kipu havaitaan (Love 2009). Akuutin kivun tehtävä on suojata elimistöä 

varoittamalla kudosvauriosta ja estämällä lisävaurioiden syntymistä kivusta aiheutuvan 

väistöheijasteen avulla. Jos kipua aiheuttava ärsytys jatkuu pitkään, voi sillä olla vaikutusta 

perifeeristen nosiseptoreiden lisäksi myös keskushermoston tasolla ja se voi aiheuttaa pysyviä 

muutoksia (Kalso ja Kontinen 2018). Krooninen kipu on ihmisillä määritelty kivuksi, joka kestää 

yli 2-3 kuukautta, tai joka kestää pidempään kuin mitä kudosten odotettu paranemisaika olisi 

(Kalso 2018).  

 

Kudosvaurio aiheuttaa tulehdusvälittäjäaineiden, kuten bradykiniinin, prostaglandiinien ja 

sytokiininen, vapautumisen vauriokohdan soluista, ja nämä välittäjäaineet voivat suoraan tai 

epäsuorasti muiden solujen välittäjäaineiden kautta aktivoida tai herkistää nosiseptoreita. 

Nosiseptiiviset hermosolut vapauttavat myös itse vaurioalueelle neuropeptidejä eli 

hermoston välittäjäaineita, jotka edelleen vaikuttavat ympäröivien solujen toimintaan, mm. 

laajentamalla verisuonia tai stimuloimalla tulehdusvälittäjäaineiden tuotantoa. Myös 

sympaattisen hermoston aktivaatio lisää nosiseptoreiden herkistymistä. Kaikki nämä 

monimutkaiset tapahtumat perifeerisessä kudoksessa vaurioalueella voivat pitkittää kipua, 

vaikka varsinaista kipuärsykettä ei enää ole. Vauriokohdassa tapahtuvaa herkistymistä 

mekaanisille, termaalisille tai kemiallisille ärsykkeille kutsutaan primaariksi hyperalgesiaksi.  

Vaurioalueen ympärillä olevalla vyöhykkeellä voidaan havaita sekundaarista hyperalgesiaa, 

joka voi ilmetä lisääntyneenä vasteena kivuliaille ärsykkeille (hyperalgesia) tai normaalisti 
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kivuttomiksi koettujen ärsykkeiden kokemisena kivuliaina (allodynia). Sekundaarinen 

hyperalgesia johtuu keskushermoston tasolla tapahtuvasta herkistymisestä (Kalso ja Kontinen 

2018).  

 

Porttikontrolliteorian mukaan kudosvauriosta aiheutunut kipusignaali muokkautuu jokaisessa 

synapsissa matkalla keskushermostoon sekä keskushermoston sisäisesti, ja siihen vaikuttavat 

sekä perifeerisistä että laskevista hermoradoista tulevat signaalit. Toisin sanoen kipusignaalin 

kokemiseen vaikuttavat aiemmin opitut asiat ja muistot, kuten uskomukset, pelot, odotukset 

ja emotionaalinen tila. Kipututkimus on keskittynyt kuitenkin perinteisesti enemmän kivun 

ääreishermostossa tapahtuviin osiin sekä suppeasti sen aiheuttamiin käyttäytymismuutoksiin 

eli vahingollisen ärsykkeen aiheuttamiin kipureaktioihin, kun taas aivoissa tapahtuvat 

muutokset, eli tunteiden ja kognition tutkimus kivun yhteydessä on ollut vähäisemmässä 

osassa (Williams 2002).  

 

2.2 Stressin, pelon ja ahdistuneisuuden vaikutus kipukokemukseen 

 

Kivun kokemukseen vaikuttaa ääreishermoston kipureseptoreiden stimulaation lisäksi 

eläimen emotionaalinen ja motivationaalinen tila (Rhudy ja Meagher 2000). Stressireaktio on 

kehon yritys palauttaa elimistön tasapainotila esimerkiksi kudosvaurion, voimakkaan fyysisen 

toiminnan tai psyykkisen rasituksen jälkeen. Stressireaktion aikana elimistön hermosto- ja 

hormonijärjestelmä voi aktivoitua kahdella eri tavalla: hypotalamus-aivolisäke-

lisämunuaiskuori-reittiä, jolloin veren kortisolitaso nousee, tai sympaattisen hermoston ja 

lisämunuaisytimen kautta, jolloin veren katekoliamiinipitoisuus, eli adrenaliini- ja 

noradrenaliinipitoisuudet kohoavat (Wagner 2010).  Stressireaktio ilmenee kohonneina 

sydämen sykkeenä, hengitystiheytenä, verenpaineena ja ruumiinlämpönä sekä 

käyttäytymismuutoksina (Rietmann ym. 2004). Ihmisillä ja laboratorioeläimillä on kuvattu 

käsite stressin aiheuttama kiputunnottomuus (stress-induced analgesia), jonka ansiosta 

stressaavan tai pelottavan kokemuksen aikana tai jälkeen kivun kokemus on pienempi, kuin 

mitä se olisi arkipäiväisissä turvallisissa olosuhteissa (Beecher 1946, Amit ja Galina 1986). 

Toisaalta taas vakava ahdistuneisuustila voi aiheuttaa kipukokemuksen lisääntymistä. Tätä 

ilmiötä kutsutaan stressin aiheuttamaksi kivunarkuudeksi (stress-induced hyperalgesia). Pelko 
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ja ahdistuneisuus ovat siis erillisiä psyykkisiä tiloja, ja niillä on päinvastainen vaikutus kivun 

kokemiseen (Ford ja Finn 2008). Pelko on vaste suoraan ja välittömään uhkaan, ja aiheuttaa 

”pakene tai taistele”-reaktion eläimessä. Tällöin on eläimelle eduksi, että pelon kokemus 

ylittää ja estää kivun kokemuksen ainakin hetkellisesti, ja eläin pääsee turvaan (Rhudy ja 

Meagher 2000). Ahdistuneisuus taas määritellään tilaksi, jossa yksilö ennakoi mahdollista 

tulevaa uhkaa, ja johon liittyy lisääntynyt veren kortisolipitoisuus, kohonnut ruumiinlämpö, 

sydämen syke, verenpaine ja hengitystiheys (Martenson ym. 2009). Ahdistuneisuuteen liittyy 

lisääntynyt tarkkaavaisuus ympäristöä ja elimistön tilaa kohtaan, ja myös nosiseptoreiden 

herkistyminen lisääntyy (Rhudy ja Meagher 2000).  

 

2.3 Hevosen kivun tunnistaminen ja arviointi 

 

2.3.1 Kivun tunnistamiseen ja arviointiin vaikuttavia tekijöitä 

 

Yksilölliset erot eläimen lajissa, rodussa tai temperamentissa vaikuttavat sen tapaan ilmentää 

kipua. Ahdistunut tai nk. temperamenttinen hevonen voi ilmentää kipua voimakkaammin kuin 

rauhallinen hevonen (Wagner 2010), ja tämä tulisi ottaa huomioon kivun astetta arvioitaessa. 

Eri käyttötarkoituksiin jalostetut hevoset voivat ilmentää kipua hyvin eri tavoin: kestävät ja 

ankarissa olosuhteissa kautta aikojen eläneet rodut, kuten shetlanninponit, eivät 

todennäköisesti näytä ulospäin kipua yhtä selkeästi kuin nopeaksi jalostetut täysiverihevoset 

(Taylor ym. 2002). Myös Rietmann ym. (2004) havaitsivat, että tällaisiin kestäviin ja 

alkukantaisiin rotuihin lukeutuvat islanninhevoset voivat käyttäytymisellään ilmentää 

matalampaa kiputasoa kuin esimerkiksi puoliverinen ratsuhevonen, vaikka fysiologiset 

määreet, kuten sydämen syke, veren katekoliamiinitaso ja sykevälivaihtelu, viittaisivat 

islanninhevosten suurempaan stressitilaan verrattuna puoliveriseen.  

 

Kuten edellisissä kappaleissa kuvattiin, ovat stressi, ahdistuneisuus ja kipu monimutkaisia 

fysiologis-emotionaalisia toimintoja, jotka liittyvät voimakkaasti toisiinsa, ja niiden 

erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa (Ashley ym. 2005). Akuutin stressin ja pelon vaikutuksia 

kasvojen kipuilmeisiin sekä kroonisen stressin vaikutusta hevosen kehon asentoihin 

käsitellään myöhemmin tässä tutkielmassa. 
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Price ym. (2003) havaitsivat, että hevosen näläntunne voi vaikuttaa kivun tulkintaan. 

Leikkaustoimenpidettä varten paastotettu hevonen on todennäköisesti nälkäinen, ja se voi 

näkyä toimenpiteen jälkeisenä epämukavuudesta kertovana käytöksenä, levottomuutena ja 

ruuanetsimiskäytöksenä, mikä tulisi erottaa kipukäytöksestä. Näläntunteen, sekä anestesiaan 

liittyvän sekavuus- ja väsymystilan, on havaittu vaikuttavan hevosen käyttäytymiseen 6 tunnin 

ajan anestesian jälkeen (Price ym. 2003). Anestesia itsessään voi myös vaikuttaa kivun 

ilmenemiseen ja arviointiin, ja sen vaikutusta esimerkiksi kasvojen kipuilmeisiin käsitellään 

myöhemmin tutkielmassa. Kipulääkityksen tarkoitus on vähentää kipua, mutta sillä voi olla 

vaikutusta myös kivun tunnistamiseen. Bussières ym. (2008) havaitsivat, että epiduraalitilaan 

annosteltu kipulääkitys voi lisätä pään heiluttelua, hikoilua ja kuopimiskäytöstä, mutta 

vähentää ruokahalua. Price ym. (2003) sitä vastoin totesivat, että heidän käyttämissään 

rauhoitteissa (romifidiini), nukutusaineissa (ketamiini, diatsepaami, midatsolaami, halotaani) 

ja kipulääkkeissä (fluniksiini, morfiini) ei pitäisi olla farmokodynaamisten ja -kineettisten 

ominaisuuksiensa puolesta suurta vaikutusta hevosten käyttäytymiseen kiireettömän 

niveltähystysleikkauksen jälkeen. Tätä tukee myös Dalla Costan ym. (2014) havainnot, joiden 

mukaan nukutusaineet ja kipulääkkeet eivät näyttäneet vaikuttavan kivun arviointiin kasvojen 

ilmeistä. 

 

Sairaskäyttäytyminen on sarja ei-spesifisiä oireita, jotka aiheutuvat kehon fysiologisesta 

vasteesta infektiolle. Näitä oireita ovat kuume sekä psykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät 

muutokset. Ihmisillä raportoituja käyttäytymismuutoksia ovat heikkous, huonovointisuus, 

välinpitämättömyys, keskittymiskyvyttömyys, unisuus, ruokahaluttomuus, vähentynyt 

aktiivisuus ja mielenkiinnon puute tavanomaisia askareita kohtaan (Kent ym. 1992). Watkins 

ja Maier (2000) arvelivat katsauksessaan, että herkistyneestä kivuntunnosta aiheutuvat 

käyttäytymismuutokset ovat oleellinen osa sairaskäyttäytymistä, ja se edistää yksilön 

selviytymistä ohjaamalla sen käytöstä siten, että infektoitunut kohta pyritään suojaamaan ja 

yksilö pysyy mahdollisimman liikkumattomana, jotta energiaa säästyy elimistön 

puolustusmekanismeille. Näin ollen voitaisiin ajatella, että vakavaan yleisinfektioon, kuten 

keuhkokuumeeseen, sairastuneet hevoset ilmentäisivät käytöksellään kipua. Tutkittua tietoa 

ei tällä hetkellä hevosten kohdalla tästä löydy.   
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2.3.2 Kivun tunnistaminen fysiologisten ja hormonaalisten parametrien avulla 

  

Sydämen syke on hevoseläinlääkäreiden keskuudessa yleisesti hyvänä pidetty mittari kivun 

arvioinnissa (Price ym. 2002). Sykkeen ja kivun yhteyttä ei ole kuitenkaan havaittu useista 

asiaa havainnoivista tutkimuksista huolimatta (Raekallio ym. 1997, Price ym. 2003, Rietmann 

ym. 2004, Bussières ym. 2008). Syke on kivun suhteen epäspesifinen määre, ja siihen voivat 

vaikuttaa lukuisat muut tekijät, kuten ympäristön lämpötila, kehon hydraatiostatus, 

jännittyneisyystila ja sydämen ja verenkiertoelimistön tai hengitystie-elimistön sairaustilat. 

Syke voi olla käyttökelpoinen lisä kivun arvioinnissa yhdessä muiden määreiden, kuten 

käyttäytymismuutosten, kanssa (de Grauw ja van Loon 2016). Huomattavaa on myös se, että 

Van Dierendonck ja van Loon (2016) totesivat akuuttia koliikkikipua arvioidessaan, että 

pelkkien käyttäytymismuutosten avulla kivun arviointi on yhtä luotettavaa kuin yhdessä 

fysiologisten parametrien avulla kivun astetta arvioitaessa. Myös hengitystiheyden 

kohoamisen on ajateltu kertovan kivun lisääntymisestä, mutta Price ym. (2003) eivät 

havainneet hengitystiheydessä eroa kivuliaaksi toimenpiteeksi oletetusta nivelen 

tähystysleikkauksesta toipuvien hevosten ja verrokkiryhmän hevosten välillä. 

 

Sykevälivaihtelu kuvaa peräkkäisten sydämen lyöntien välisen ajan vaihtelua, ja sen avulla 

voidaan arvioida autonomisen hermoston tilaa. Sykevälivaihtelun (heart rate variability) 

merkityksestä hevosen stressin ja kivun tunnistamisessa on saatu lupaavia tuloksia (Rietmann 

ym. 2004). Bussières ym. (2008) havaitsivat epäsuoran verenpaineen mittauksen (non-

invasibe blood pressure) olevan herkkä ja tarkka mittari ortopedisen kivun arvioinnissa. 

Hevosen hännän tyveen kiinnitettävän mansetin avulla mitattu verenpaine voi olla hyvä lisä 

kivun arvioinnissa (Bussières ym. 2008), koska sen tulokset ovat heti luettavissa eikä mittaus 

ole invasiivinen. Sykevälivaihtelun ja epäsuoran verenpaineen mittauksen haittapuolia ovat 

kuitenkin niiden vaatimat resurssit, eli mittaustyökalut, joita ei ole käytännön praktiikassa aina 

mahdollista tai tarkoituksenmukaista pitää mukana.  

 

Myöskään hormonaalisia määreitä kuten elimistön omaa kortisolitasoa, beta-endorfiinitasoa 

ja katekoliamiinitasoa ei voida suoraan käyttää kivun arvioinnin mittarina, koska niihin 

vaikuttaa kivun lisäksi mm. fysiologinen stressi ja käyttäytymiseen liittyvä ahdistustila (Ashley 

2005, Wagner 2010). Raekallio ym. (1997) havaitsivat niveltähystysleikkauspotilaita 
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tutkiessaan viitteitä korkeammasta kortisolitasosta ja beta-endorfiinitasosta hevosilla, jotka 

eivät olleet saaneet tulehduskipulääkettä, verrattuna hevosiin, jotka olivat sen saaneet. 

Saman tutkimuksen mukaan kuitenkaan veren kortisolitaso, beta-endorfiinitaso ja 

katekoliamiinitaso eivät korreloineet keskenään eivätkä merkittävästi arvioidun kivun tason 

kanssa. Pritchett ym. (2003) ja Bussières ym. (2008) sitä vastoin havaitsivat kortisolitason 

olevan korkeampi ähkyleikatuilla hevosilla ja hevosilla, joille oli kokeellisesti aiheutettu 

niveltulehdus, kuin verrokkiryhmän hevosilla. Käytännön työssä ja kivun arvioinnissa verestä 

mitattavien määreiden käyttö on kuitenkin hidasta ja aiheuttaa kustannuksia, joten niiden 

käyttö tutkimustyön ulkopuolella on epäkäytännöllistä.  

 

Tulehdusvälittäjäaineet kuten prostaglandiini E2, substanssi P ja bradykiniini vaikuttavat 

kipusignaalin aktivoitumiseen herkistämällä tai aktivoimalla nosiseptoreita. Niitä on käytetty 

ortopedisissä tutkimuksissa tulehduksen asteen mittauksessa. Niiden paikallisen pitoisuuden 

mittaaminen ei kuitenkaan ole kivun arvioimiseksi todennäköisesti käyttökelpoinen keino (de 

Grauw ja van Loon 2016). 

 

2.3.3 Kipukäyttäytyminen  

 

Kipu muuttaa hevosen käytöstä, ja käyttäytymismuutokset ovat tärkeä keino arvioitaessa 

kipua, sen vakavuutta sekä kivun paikallistamisen apuna. Kivun takia näkyvät muutokset 

voivat olla hienovaraisia tai selvästi havaittavia. Kivun ohella hevosen käyttäytymiseen 

vaikuttavat mm. sen rotu, temperamentti, sukupuoli, ikä ja ympäristön tuttuus (de Grauw ja 

van Loon 2016). Hevosen kipukäyttäytymiseen voidaan lukea sen olemus, asento, askellus 

vuorovaikutuskäyttäytyminen ja muu käyttäytyminen, kuten ympäristön tutkiminen tai 

syömiskäyttäytyminen (Ashley ym. 2005, de Grauw ja van Loon 2016). 

 

2.3.3.1 Kasvojen ilmeet kivun ilmentäjänä  

 

Ihmisellä on jo nuoresta iästä lähtien hyvin kehittynyt kyky tunnistaa toisen ihmisen kipua 

kasvojen ilmeiden välityksellä (Deyo ym. 2004). Ihmisillä kasvojen ilmeistä voidaan havaita 

merkkejä kivusta, vaikka henkilö yrittäisi tietoisesti salata kipua. Vastasyntyneet vauvat ja 
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sokeana syntyneet ihmiset näyttävät kipuilmeitä, joten kipuilmeiden voidaan ajatella olevan 

synnynnäisiä (Williams 2002). Myös muiden eläinlajien, kuten hiirien, rottien, kaniinien ja 

kissojen, kohdalla kipuilmeet ovat tärkeä indikaattori eläimen kipua arvioitaessa (Langford ym. 

2010, Sotocinal ym. 2011, Keating ym. 2012, Holden ym. 2014).   

 

Kasvojen ilmeiden käytöstä hevosten kivun tunnistamisessa ja arvioinnissa on julkaistu viime 

vuosina useampia tutkimuksia, ja sen on toivottu tuovan lisätyökaluja lievempien kivun 

muotojen tunnistamiseen (Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 2015, Dyson ym. 2018). Dalla 

Costa ym. (2014) tutkivat kasvojen ilmeiden muutoksia ennen ja jälkeen anestesiassa 

suoritetun kastraation, ja muodostivat saatujen tulosten pohjalta Horse Grimace Scalen (HGS). 

Gleerup ym. (2015) tutkivat hevosen kasvojen ilmeiden muutoksia terveillä eri-ikäisillä, -

rotuisilla ja -sukupuolisilla hevosilla aiheuttamalla niille kokeellisesti akuutin, kohtalaisen, 

palautuvan kipureaktion. Hevosten kasvojen ilmeitä kuvattiin ennen kipua aiheuttavaa 

stimulusta, jolloin saatiin kuvailtua rennon, ympäristöään tarkkailevan ja kivuttoman hevosen 

kasvojen tunnusmerkit. Lisäksi kuvattiin uneliaan hevosen kasvoille tyypillisiä 

tunnusmerkkejä, joita olivat kiinni laskevat silmäluomet, korvien osoittaminen taaksepäin ja 

löysät huulet. Aiemmin kasvojen ilmeiden muutoksia kivun tunnistamisessa ovat käyttäneet 

esimerkiksi Bussières ym. (2008), jotka käyttivät niitä osana yhdistelmäkipuasteikkoaan. He 

eivät kuitenkaan havainneet ilmeiden olevan herkkyydeltään tai tarkkuudeltaan riittäviä 

määreitä akuutin raajakivun arvioinnissa. Heidän asteikossaan kasvojen ilmeitä ei kuitenkaan 

eritelty tarkasti, vaan ne olivat osa hevosen olemuksen kuvailua ja määritelty 

epämääräisemmin, kuten epänormaalit kasvojen ilmeet ja pystyssä olevat korvat. Kasvojen 

ilmeiden käytön etuja hevosen kivun tunnistamisessa on niiden suhteellisen vähäinen 

tarkkailuun sekä tarkkailijoiden koulutukseen vaadittava aika, menetelmän helppokäyttöisyys 

sekä tarkkailijoiden antamien tulosten yhteneväisyys (de Grauw ja van Loon 2016).  

 

Hevosen korvien asento, silmää ympäröivien lihasten ja muiden kasvon lihasten 

jännittyneisyys sekä sierainten ja turvan muoto voivat kertoa hevosen tuntemasta kivusta. 

Kaikki kasvojen ilmeiden kivusta kertovat tunnusmerkit eivät välttämättä näy samanaikaisesti 

ja koko kipukokemuksen ajan, ja hevosen reagoiminen ympäristön ärsykkeisiin vaikuttaa 

niiden ilmentymiseen (Gleerup ym. 2015). 
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Kivuliaalla hevosella silmää ympäröivät lihakset kiristyvät, etenkin silmäpielen kohottajalihas 

(m. levator anguli oculi medialis), minkä ansiosta silmä näyttää kulmikkaalta ja silmän 

sisänurkasta saattaa näkyä silmänvalkuaista (Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 2015). Dalla 

Costa ym. (2014) tutkivat hevosten kipuilmeitä yleisanestesiassa suoritettavan 

kastraatioleikkauksen jälkeen ja vertasivat niitä verrokkiryhmän hevosiin, jotka olivat olleet 

kivuttomaksi oletetussa toimenpiteessä yleisanestesiassa. Dalla Costan ym. (2014) 

tutkimuksen mukaan silmää ympäröivien lihasten jännittymisen ja silmän kiinni pitämisen 

(”orbital tightening”) aste korreloi kivun määrän kanssa siten, että mitä sulkeutuneempi silmä 

on, sitä suurempaa kipua hevonen todennäköisesti kokee. Silmän sulkeutumista kivun 

yhteydessä on havaittu myös ihmisillä ja muilla eläinlajeilla, kuten hiirien kohdalla (Prkachin ja 

Mercer 1989, Langford ym. 2010). Gleerup ym. (2015) arvioivat silmän kiinnipitämisen 

kuitenkin liittyvän enemmänkin hevosten kokemaan kirurgisen toimenpiteen jälkeiseen 

stressireaktioon, johon liittyy kipua sekä väsymystä, eikä ainoastaan akuuttiin kipuun. He eivät 

havainneet silmän kiinnipitämisen lisääntyvän hevosilla, joilla kipuilmeitä tutkittiin hereillä ja 

kahden eri kipua aiheuttavan stimuluksen lisäämisen jälkeen. Tutkimusryhmän hevoset 

toimivat omina verrokkeinaan, eli kipuilmeitä verrattiin ilman kipuärsykettä ja kipuärsykkeen 

lisäämisen jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että kivuliaan hevosen katse on sulkeutunut ja 

tuijotus intensiivinen, kun taas rennon tarkkaavaisella hevosella katse on levollinen (Kuva 1). 

Sulkeutunut ja tiivis katse onkin heidän mukaansa merkittävin kasvojen ilmeiden kivusta 

kertovista tunnusmerkeistä (Gleerup ym. 2015). 
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Kuva 1. Vasemmalla kaviokuumetta sairastava hevonen, jonka kasvojen ilmeessä näkyy kivun 

tunnusmerkkejä: silmää ympäröivien lihasten kiristyminen, sulkeutunut katse, laajentuneet 

sieraimet, turvan sivuprofiilin litistyminen ja suupielen vetäytyminen, kiristyneet poskilihakset 

ja sivulle kääntyneet korvat. Oikealla olevan hevosen kasvojen ilmeissä ei näy kivun merkkejä, 

vaan katse on rento, silmäluomet laskeutuvat kiinni, korvat kohdistuneena eteenpäin, turvan 

ja posken alueen sekä silmänympäryksen lihakset eivät ole kiristyneet. Kuva vasemmalla Iina 

Brotherus, kuva oikealla Minna Tallberg. 

 

Gleerup ym. (2015) havaitsivat, että korvien asento ja korvien tyvien etäisyys toisistaan 

muuttuvat kivun myötä. Kivuliaalla hevosella korvien tyven etäisyys toisistaan kasvaa, koska 

korvien tyvi laskee pään sivua kohti korvien kiertyessä samanaikaisesti ulospäin (Kuva 1). 

Kivuliaan hevosen korvat ovat myös suuremman osan ajasta epäsymmetrisessä asennossa 

toisiinsa nähden, kun taas rennon tarkkaavaisen hevosen korvat osoittavat useammin 

eteenpäin (Gleerup ym. 2015). Dalla Costa ym. (2014) havaitsivat kastraation jälkeistä kipua 

kokevilla hevosilla enemmän korvien osoittamista taaksepäin kuin kontrolliryhmän hevosilla. 

Gleerup ym. (2015) olettivat akuuttia, hereillä olevilla hevosilla indusoitua kipua kokevilla 

hevosilla korvien osoittamisen taaksepäin kuitenkin liittyvän enemmänkin hevosen 

väsymystilaan kuin kivuliaaseen tilaan.  
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Sekä Dalla Costa ym. (2014) että Gleerup ym. (2015) havaitsivat, että kivuliaalla hevosella 

tapahtuu usein selkeitä muutoksia turvan alueella. Huulten ja alaleuan lihasjäntevyys kasvaa, 

jonka johdosta turpa on kulmikkaamman näköinen kuin rennolla hevosella, jolla turpa on 

pyöreämpi sivusta katsottaessa.  Sierainten muoto on kivuliaalla hevosella sivusta 

katsottaessa leveämpi kuin rennolla ja tarkkaavaisella hevosella, jolla sierain on 

pitkänomaisen muotoinen (Kuva 1). Dalla Costa ym. (2014) raportoivat myös kivuliaalla 

hevosella suupielen vetäytymistä taaksepäin alahuulen muodostaessa näkyvän ”leuan”, ja 

turvan sivuprofiilin litistymistä (Kuva 1). Kivun aikana hevosen sierain muuttuu medio-

lateraalisuunnassa leveämmäksi ja selvästi kulmikkaammaksi (Kuva 1).  Turvan alueen ja 

silmänympäryksen lihasten lisääntyneen jäntevyyden lisäksi kivuliaalla hevosella saattaa 

näkyä posken alueen lihasten, muun muassa m. zygomaticuksen ja m. caninuksen ja joskus 

myös m. masseterin, kiristymistä (Kuva 1) (Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 2015).   

 

On tärkeää erottaa hevosen kasvojen ilmeistä stressistä, kivusta, anesteeteista, kipulääkkeistä 

ja ihmisen vaikutuksesta johtuvat muutokset (Ashley 2005, Love 2009, Dalla Costa ym. 2017). 

Alustavissa tutkimuksissa on havaittu, että erilaisilla tunnetiloilla, kuten pelolla, uudesta 

ympäristöstä johtuvalla stressillä sekä ruuan odottamisesta ja rapsutuksen aiheuttamasta 

mielihyvästä johtuvilla tunnetiloilla, on vain lievä vaikutus kasvojen ilmeistä luettaviin kivun 

tunnusmerkkeihin. Pelokkaalla hevosella korvien osoittaminen jäykästi taaksepäin ja 

poskilihasten kiristyminen nostivat kuitenkin kasvojen ilmeistä luettavia kipuasteikon pisteitä 

(Dalla Costa ym. 2017).  

 

2.3.3.2 Kehon asento kivun ja tunteiden ilmentäjänä 

 

Eläimen kehon asentojen tarkkailua on pitkään käytetty kuvaamaan eläimen emotionaalista 

tilaa ja täten myös osana hyvinvoinnin arviointia. Kehon asennon arviointi on kuitenkin usein 

perustunut ainoastaan eläimen perusasennon havainnoimiseen, kuten eläin seisoo tai makaa, 

tai vaihtoehtoisesti se on ollut hyvin subjektiivista, kuten koiran häntä on korkealla tai häntä 

on alhaalla (Lesimple ym. 2012). Hevosen keholla viitataan tässä työssä pään, kaulan ja rungon 

muodostamaan kokonaisuuteen eli pään ja selkärangan asentoon. Kehon asentoa on arvioitu 
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hevosen normaalissa elinympäristössä eli tallissa tai ulkoilualueilla ja mahdollisimman 

vähäisessä ihmisen tai toisten hevosten vaikutuspiirissä (Lesimple ym. 2012).  

 

2.3.3.2.1 Hevosen normaalit kehon seisoma-asennot 

 

Aikuiset hevoset lepäävät usein seisoma-asennossa ja seistessään hevonen kuluttaa jopa 

vähemmän energiaa kuin maatessaan (teoksessa Waring 2003). Seisoma-asennossa lepäävä 

hevonen usein lepuuttaa yhtä jalkaansa niin, että paino jakautuu kolmelle raajalle (Kuva 2) 

(Fureix ym. 2012). Lepäävän hevosen kaulan linja laskee, ja se kannattelee päätä alempana 

kuin ympäristöään tarkkaileva hevonen. Lepäävän hevosen lihakset rentoutuvat, korvat 

kiertyvät sivulle, silmäluomet ja huulet roikkuvat ja lopulta silmät painuvat kiinni. Unen 

vaiheen edetessä ja kaulan lihasten rentoutuessa kaula saattaa laskea jopa yli 20 

horisontaalitason alapuolelle, jolloin nenäluun asento on lähes vertikaalinen (teoksessa 

Waring 2003).  

 

Ympäristöään tarkkaileva hevonen kannattelee kaulaansa korkeammalla kuin lepäävä 

hevonen, mutta kaulan profiili on edelleen pyöristynyt (Fureix ym. 2012).  Ympäristöään 

tarkkaileva hevonen liikuttelee kaulaansa, päätään ja korviaan lähes jatkuvasti tarkkailtavan 

kohteen mukaan. Kaukana olevaa kohdetta tarkkailevan hevosen kaula on kohotettuna ja pää 

korkealla (Kuva 3), kun taas lähempänä olevaa kohdetta tarkasteltaessa kaula kääntyy 

kootumpaan asentoon ja pyöristyy entisestään (teoksessa Waring 2003).  
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Kuva 2. Lepäävä hevonen. Kuva Iina Brotherus. 

 

 

Kuva 3. Ympäristöään tarkkaileva hevonen, kohde kaukana. Kuva Iina Brotherus. 

 

2.3.3.2.2 Selkäkipu-asento 

 

Selkäkipu ja nikamien ongelmat ovat hevosilla hyvin yleistä, ja niitä aiheuttavat monenlaiset 

vammat ja sairaudet. Hevosen kehon asento ja erityisesti kaulan asennon tarkkailu voivat 

auttaa selkäkivun havaitsemisessa. Tasainen ja jäykkä selän asento on liitetty selästään 

kivuliaisiin hevosiin. Selkäkipuinen hevonen pitää usein myös päätään ylhäällä (Kuva 4) (Taylor 
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ym. 2002, Lesimple ym. 2012). Toisaalta huomattavaa on, että akuutin sisäelinkivun eli 

ähkykivun arvioinnissa on käytetty pään ja kaulan asentoa suhteessa sään korkeuteen; mitä 

alempana pää on suhteessa säkään, sen suuremmaksi arvioidaan kivun aste (Pritchett ym. 

2003). 

 

 

Kuva 4. Selkäkipuisen hevosen kehon asento, jossa näkyy ylhäällä kaulan koveruus ja melko 

ylhäällä kannateltu pää. Kuva Iina Brotherus (mukailtu Lesimple ym. 2012). 

 

Pintaelektromyografia (sEMG) on menetelmä, jolla voidaan mitata lihasaktiivisuutta ihon 

pintaan kiinnitettyjen elektrodien avulla. Hevosilla, joilla kokenut kiropraktikko totesi 

nikamaongelmia, on havaittu sekä vauriokohdassa että koko selkärangan alueella korkeampia 

sEMG:lla mitattuja lihasaktiivisuuksia kuin terveillä hevosilla. Lisäksi selkäongelmaisilla 

hevosilla kaulan asento on koverampi kuin hevosilla, joilla ei todettu selkäongelmia. On 

havaittu, että pyöristynyt kaulan profiili ja asento korreloivat vähäisempään lihasaktiviteettiin 

muun selkärangan alueella, sekä sEMG:lla mitattuna että kiropraktikon tunnustelemana. 

Lihaksen sähköisen aktiivisuuden ja hevosen kaulan asentoa tarkkailemalla voidaan arvioida 

hevosen selkärangan kroonisia kiputiloja. Erityisesti kolmannen kaulanikaman alueen 

jännitystilojen on todettu viittaavan selkäongelmiin (Lesimple ym. 2012). 

 

Kaulan pyöreyden ja kaulan ja pään korkeuden arvioinnin mahdollistamiseksi voidaan käyttää 

seuraavia luuston tai lihasten maamerkkejä hevosen kehossa: kaula- ja rintarangan 

liityntäkohta, epäkäslihaksen (musculus trapezius) kaularangan puoleinen lihasjänne 
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kolmannen kaulanikaman kohdalla, atlas-nikaman eli ensimmäisen kaulanikaman siiven 

yläpinta ja leukanivel. Nämä pisteet muodostavat kulman, joka määrittelee onko kaula 

taivutettuna vai ojentuneena, ja kaula- ja rintarangan liityntäkohta ja kolmannen 

kaulanikaman kohta muodostavat kulman, joka määrittelee kaulan korkeuden. Kovera kaulan 

asento korreloi korkeampien sEMG-arvojen eli korkeamman lihasaktiivisuuden ja edelleen 

nikamaongelmien kanssa (Lesimple ym. 2012). 

 

Hevosen kaulan asentojen ei ole huomattu olevan yhteydessä hevosen ikään, vaan ikää 

tärkeämpi tekijä selkäkivun ilmenemiseen ovat hevosen pito-olosuhteet, ravinto tai sen 

tekemä työ ja liikunta tai näiden yhteisvaikutus (Lesimple ym. 2012). Ratsastuskouluissa 

karsinoissa elävillä hevosilla on todettu enemmän tasaista ja jäykkää selän asentoa kuin 

verrokkiryhmän vapaasti laitumella liikkuvilla, vain silloin tällöin rennosti ratsastetuilla 

hevosilla (Fureix ym. 2010). 

 

2.3.3.2.3 Sulkeutunut kehon asento 

 

Sulkeutuneessa asennossa hevonen seisoo tyypillisesti liikkumatta, paino normaalia 

enemmän eturaajojen varassa, kaula venytettynä ja linja säästä niskaa kohden eli kaulan 

ylälinja vaakasuorassa (Kuva 5). Niska, säkä ja hevosen takaosa ovat hevosen sivusta 

katsottaessa samalla korkeudella. Hevosen silmät ovat auki, ja katse ei näytä olevan 

suuntautuneena mihinkään (Kuva 5). Verrattuna ympäristöään tarkkailevaan hevoseen, joka 

liikuttelee korviaan ja päätään lähes jatkuvasti, sulkeutuneessa asennossa hevonen ei liikuta 

korviaan tai päätään lainkaan. Sulkeutunut asento on helposti erotettavissa lepäävästä 

hevosesta, jonka kaulalinja on pyöreämpi, silmät ovat lähes kiinni, korvat kiertyvät sivulle ja 

lihakset ovat rennot (Kuva 2) (Fureix ym. 2012).  
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Kuva 5. Sulkeutuneen hevosen kehon asennossa näkyvissä vaakasuora kaulan ylälinja, 

venytetty kaula, sulkeutunut ja intensiivinen katse, paino jakautuneena normaalia enemmän 

eturaajojen varaan. Kuva Iina Brotherus (mukailtu Fureix ym. 2012). 

 

Sulkeutunut kehon asento voi kertoa hevosen apatiasta ja mahdollisesti jopa ihmisen 

masennukseen viittaavasta tilasta. Sulkeutuneen kehon asennon ilmentäminen liittyy 

hevosilla myös välinpitämättömyyteen ihmistä kohtaan tämän lähestyessä hevosta, 

alentuneeseen kosketusvasteeseen, alentuneisiin plasman kortisoliarvoihin ja kohonneeseen 

reaktiivisuuteen hevosen kohdatessa sille ennestään tuntematonta kohdetta (Fureix ym. 

2012). 

 

Krooniseen stressiin johtava toistuva altistuminen epämiellyttäville ärsykkeille ja sosiaalisesti 

tai elintilan suhteen hyvin rajoitetuissa elinoloissa eläminen voi johtaa ainakin emakoilla, 

porsailla, lampailla ja koirilla apatiaan ja ns. poisvetäytymiseen tai sulkeutumiseen (Fureix ym. 

2012). Hevosilla tätä ulkoisista ärsykkeistä poisvetäytymistä ja apatiaa tavataan myös, ja se on 

usein liitetty opittuun avuttomuuteen. Opittu avuttomuus on psykologinen tila, jossa yksilö on 

oppinut, että sen toiminnalla ei ole vaikutusta sille tapahtuviin epämiellyttäviin tai kivuliaihin 

asioihin ja sen yritykset muuttaa tilannetta ovat turhia (Hall ym. 2008). Hevosen apatiaan tai 

masennuksen kaltaisen tilan syntymiseen vaikuttavia tekijöitä näyttävät olevan geneettinen 
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alttius ja ympäristön vaikutukset eli tilan, sosiaalisen kanssakäymisen ja ruokinnan rajoitukset 

sekä työn stressaavuus (Fureix ym. 2012). 

 

2.3.3.3 Tuki- ja liikuntaelimistön kipu 

 

Bussières ym. (2008) tutkivat ortopedista eli luu- ja tukielinperäistä kipua aiheuttamalla 

kemiallisesti niveltulehduksen hevosten kinnerniveleen ja loivat käyttäytymismuutosten, 

fysiologisten muutosten ja hoitovasteen perusteella yhdistelmäkipuasteikon. Akuutista 

raajakivusta kertovia tärkeimpiä määreitä ovat kivun vakavuuden lisääntyessä kasvava 

reaktiivisuus kivuliasta aluetta koskettaessa, painon jakautuminen epätasaisesti ja painon 

vaihtelu raajojen välillä, lihasvärinät ja lopulta makaaminen. Virtsausyrityksiä muistuttava 

asento sekä kuopiminen tai jalan roikottaminen ilmassa voivat myös kertoa akuutista 

raajakivusta. Ruokahalun väheneminen (Price ym. 2003, Bussières 2008) ja vatsan alle 

potkiminen voivat myös kertoa akuutista tuki- ja liikuntaelimistön kivusta (Ashley 2005, 

Bussières ym. 2008). Price ym. (2003) arvioivat niveltähystysleikkauksen jälkeistä kipua 

tutkiessaan, että hevosten tutkimiskäytös, kuten kuivikkeiden haistelu, väheni kivun myötä. 

Levottomuus ja toisaalta myös vähentynyt liikkuminen, kuten myös muissa kiputiloissa 

havaittu karsinan takaosiin vetäytyminen voivat olla merkkinä ortopedisesta kiputilasta (Price 

ym. 2003). 

 

Laminiitti eli kaviokuume aiheuttaa hevoselle voimakasta kipua raajojen ääreisosiin. 

Kaviokuumetta sairastavalle hevoselle tyypillisiä käyttäytymismuutoksia ovat ontuminen, 

haluttomuus tai kykenemättömyys liikkumiseen, painonvaihtelu jalkojen välillä ja 

epänormaali painon jakautuminen eri raajojen välillä, erityisesti painon siirto takajaloille, jotta 

etujalkojen painokuorma vähenisi (Kuva 6). Hevonen on usein myös haluton nostamaan toista 

kaviotaan, koska painokuorma toiselle kaviolle lisääntyy (teoksessa Waring 2003, Rietmann 

ym. 2004, Wagner 2010, Dalla Costa 2016). Kaviokuumekivun tunnistamiseksi on myös 

käytetty hevosen kasvojen ilmeitä (HGS) menestyksekkäästi (Dalla Costa ym. 2016). 

Syömiskäyttäytymisen ei ole havaittu muuttuvan kaviokuumeen eri vaiheissa tai kivun 

vakavuuden lisääntyessä karsinassa pidetyillä hevosilla (Rietmann ym. 2004). 
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Kuva 6. Vakavaa kaviokuumetta sairastava hevonen. Kivun tunnusmerkkejä kipuilmeiden 

lisäksi painon siirtäminen takajaloille ja painon vaihtelu etujalkojen välillä. Kuva Iina Brotherus. 

 

2.3.3.4 Sisäelinperäinen kipu 

 

Vatsan alueen kiputilojen eli ähkykivun yleisimmin raportoituja tunnusmerkkejä hevosella 

ovat piehtaroiminen, vatsan alle potkiminen, kylkien katselu, venyttely, virtsaamis- ja 

ulostamisyritykset, matalat ähkimisäänet ja depressio (Taylor ym. 2002, Ashley ym. 2005).  

Van Loon ym. (2014) havaitsivat, että ähkyleikkauksen jälkeisen kivun tunnusmerkkejä olivat 

mm. levottomuus, liikkumishaluttomuus, epänormaalit kasvojen ilmeet, hampaiden 

narskuttelu, haukottelu ja laajentuneet pupillat. Lisäksi hevosilla esiintyi lattian kuopimista, 

pään heiluttelua, kylkien katselua ja huulen rullausta. Kipu näkyi myös 

vuorovaikutuskäytöksessä ihmisen kanssa, jolloin aggressiivinen käytös ihmistä kohtaan 

lisääntyi tai hevonen ei reagoinut ihmiseen lainkaan, ja reagoiminen ympäristön ääniin oli 

liioiteltua (van Loon ym. 2014). Akuuttia ähkykipua arvioitaessa suoliston ääntelemättömyys 

tai korostuneet äänet, köyry selän asento, levottomuus, ylös vedetty vatsalinja, hikoilu, 

reagoiminen vatsan alueen tunnusteluun ja vähentynyt vuorovaikutuskäytös ihmisen kanssa 

vaikuttavat olevan yhteydessä kivun vakavuusasteeseen (van Loon ja Van Dierendonck 2015). 

Sillä, onko koliikkikivun syynä paksusuolen vai ohutsuolen häiriötila, ei ole todettu olevan 
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vaikutusta kivun arviointiin tai kokonaiskipupisteisiin yhdistelmäkipuasteikolla mitattaessa 

(van Loon ym. 2014). Sisäelinkivun arvioinnissa on myös sovellettu menestyksekkäästi akuutin 

ortopedisen kivun arvioimiseen käytettyä menetelmää, joka sisältää kivun arvioimisen 

hevosen asennon perusteella. Tällöin raajojen painonvaihteluiden ja silmin havaittavan 

lihasvärinän lisääntyessä kivun asteen arvioidaan lisääntyvän (Bussières ym. 2008, van Loon 

ym. 2010).   

 

2.3.3.5 Kipu ratsastuksen aikana 

 

Dyson ym. (2018) tutkivat lihas- ja luustoperäisen kivun ilmenemistä ratsastetuilla hevosilla ja 

muodostivat havaintojensa perusteella 24-kohtaisen ratsastetun hevosen etogrammin, eli 

listan erilaisista käytöksistä, joita ontuvat ja verrokkiryhmän terveet hevoset toteuttivat. He  

havaitsivat ontuvilla hevosilla seuraavia tekijöitä enemmän kuin terveillä hevosilla: taakse 

osoittavat korvat, suun availu, kielen ulos työntely, silmän muodon ja ilmeen muutokset kuten 

silmänvalkuaisen näkyminen ja intensiivinen katse, pään etuosan eli  “kuonopiin” pitäminen 

vertikaalilinjan etupuolella, pään viskominen ja kallistelu, liikkumishaluttomuus, vinossa 

liikkuminen, kiirehtiminen, spontaani vaihtaminen askellajista toiseen, huono laukka, 

vastustelu, horjahtelu sekä jalkojen laahava liike. Kivun erottaminen konfliktikäytöksestä sekä 

varusteista, ratsastuksesta ja koulutuksesta aiheutuvasta epämukavuudesta on haastavaa 

ratsastetulla hevosella. Kuitenkin tietyt tunnusmerkit ovat Dysonin ym. (2018) mukaan 

ontuvalle, eli tässä kipua kokevalle, hevoselle erityisen tyypillisiä: jatkuva pään asennon 

muuttaminen (head carriage), kuonopiin pitäminen vertikaalilinjan etupuolella ja pään 

asennon putoaminen toispuoleiseksi. 

 

2.3.3.6 Muu kipukäyttäytyminen 

 

Gleerup ym. (2015) havaitsivat, että kipustimuluksen lisääminen ei merkitsevästi lisää tiettyjä 

kipukäyttäytymiseen liitettyjä käyttäytymismuotoja, kuten rehun pureskeluun liittymätöntä 

pureskelukäytöstä, haukottelua, pään ravistelua tai päristelyä. Rochais ym. (2016) havaitsivat 

selkäkipuisten hevosten viettävän vähemmän aikaa karsinan etuosassa ympäristöään 

rauhallisesti tarkkaillen, kuin hevosten, joilla ei ole tai on vain vähäisiä merkkejä selkäkivusta. 
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Ympäristöään tarkkailevat kivuttomat hevoset seisoivat rauhallisesti liikkumatta karsinan 

ovella, pitivät kaulaansa vaakasuorassa tai hieman sen yläpuolelle kohotettuna, liikuttelivat 

päätänsä sivusuunnassa, liikuttelivat korviaan ja kaulaansa sekä ajoittain pysähtyivät 

katselemaan ympäristön ärsykkeitä hetkeksi (Rochais ym. 2016). Myös Price ym. (2003) 

havaitsivat tutkiessaan niveltähystysleikkauksessa olleita potilaita, että hevosen kipua 

arvioitaessa tärkeimmät ja tarkimmat käyttäytymismuutokset liittyivät karsinassa tilaan 

asettumiseen, tutkimiskäytökseen esiintyvyyteen, levottomuuteen ja siihen, kuinka paljon 

hevoset liikkuivat karsinassa.  

 

Silmistä on kipuilmeiden lisäksi tutkittu muitakin tunnusmerkkejä, jotka voivat olla yhteydessä 

kipuun. Nopeutunut silmien räpyttelytahti on yhdistetty stressireaktioon hevosilla (Roberts 

ym. 2016) ja koska sillä on yhteys aivojen dopamiinitasoon, joka voi nousta kivun seurauksena, 

voi se olla yhteydessä myös kipuun (Raekallio ym. 1997, Swerdlow ym. 2003). Silmän 

pintalämpötilan on myös todettu oleva yhteydessä kipuun tai stressiin (Hall ym. 2014). 

 

2.3.4 Kivun ilmeneminen vuorovaikutussuhteissa ihmisiin 

 

Kivun on havaittu vaikuttavan hevosen käyttäytymiseen suhteessa ihmiseen. Gleerupin ym. 

(2015) tutkimuksen mukaan hevoset hakeutuivat kontaktiin ihmisen kanssa enemmän, kun 

kipustimulus lisättiin, vaikka ero verrokkiryhmään ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä. 

Hevosten kasvojen kipuilmeet eivät myöskään vähentyneet ihmisen läsnä ollessa verrattuna 

tilanteeseen, jossa ihminen oli näkymättömissä.  Kasvojen kipuilmeet eivät olleet kuitenkaan 

yhtä selvästi havaittavat juuri sillä hetkellä, kun hevonen hakeutui kontaktiin ihmisen kanssa 

(Gleerup ym. 2015). Gleerupin ym. (2015) havainnot ovat ristiriidassa mm. Bussièresin ym. 

(2008) ja Pricen ym. (2003) havaintoihin, joissa kivuliaiden hevosten todettiin olevan 

vastahakoisempia ihmiskontaktiin kuin verrokkiryhmän hevosten. Gleerup ym. (2015) 

totesivat, että tämä eroavaisuus voi olla selitettävissä kivun intensiteetin sekä hevosen 

aiempien kokemusten avulla. Heidän tutkimuksessaan ihminen oli hevosille tuttu, ja hevoset 

oli totutettu tutkimusasetelmaa varten positiivisen vahvistamisen keinoin. Gleerup ym. (2015) 

arvelivat, että tutussa ja turvallisessa ympäristössä hevosen hakeutuminen kontaktiin ihmisen 

kanssa voi olla käyttökelpoinen työkalu akuutin ja/tai lievän kivun arvioinnissa. Koulutuksessa 
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käytetyn positiivisen vahvistamisen on havaittu lisäävän hevosen halukkuutta ottaa kontaktia 

sekä tuttuun että tuntemattomaan ihmiseen ja lisäävän myönteistä suhtautumista ihmistä 

kohtaan (Sankey ym. 2010). Tämän tiedon valossa voitaisiin ajatella, että ihmisiin myönteisesti 

suhtautuva hevonen hakeutuisi kontaktiin ihmisen kanssa kipua tuntiessaan myös silloin, kun 

ihminen on tuntematon. Lisää tutkimusta kivuliaiden hevosten suhtautumisesta ihmisiin ja 

koulutustavan ja ympäristön vaikutuksesta tähän tarvitaan. 

 

Karsinan etuosissa oleskelun ajatellaan olevan merkki suuremmasta mielenkiinnosta karsinan 

ulkopuolisia tapahtumia kohtaan ja halukkuudesta vuorovaikuttaa ihmisten ja toisten 

hevosten kanssa (Price ym. 2003). Sekä Price ym. (2003) että Rochais ym. (2016) havaitsivat, 

että kivuliaat hevoset viettävät vähemmän aikaa karsinan etuosissa ympäristöään tarkkaillen, 

kuin verrokkiryhmän kivuttomat hevoset.  

 

Fureix ym. (2010) tutkivat 59 ratsastuskouluhevosta, ja löysivät yhteyden selän alueen 

kroonisten kiputilojen ja ihmisiin kohdistuvan aggressiivisen käytöksen välillä. Aggressiivista 

käytöstä, kuten ihmiseen päin katsomista korvat taakse alas painettuna tai ihmiseen 

kohdistuvaa puremisuhkauskäytöstä, havaittiin todennäköisemmin hevosilla, joilla oli selässä 

vakavia kiputiloja, kuin terveillä tai selästään vähemmän kipeillä hevosilla. Selän alueen kivun 

vakavuus ei kuitenkaan korreloinut merkitsevästi aggressiivisen käytöksen esiintymistiheyden 

kanssa, eli toisin sanoen vähäisenkin aggressiivisen käytöksen esiintymisen voidaan epäillä 

kertovan selän kiputilasta. Ihmiseen kohdistuvan positiiviseksi luokitellun käytöksen, kuten 

tutkimiskäytöksen (korvat edessä lähestymisen, haistelun, nuolemisen), todettiin vähenevän 

asteittain selän alueen kivun lisääntyessä (Fureix ym. 2010).  

 

2.3.5 Käytössä olevia hevosen kivun arviointimenetelmiä 

 

Kliiniset hevosten kipututkimukset ovat yleisesti keskittyneet fysiologisten, hormonaalisten tai 

käyttäytymiseen liittyvien kivun tunnusmerkkien selvittämiseen. Erityyppisten kiputilojen, 

kuten sisäelinkipu vs. ei-sisäelinperäinen kipu tai akuutti vs. krooninen kipu arvioimiseksi ei 

kuitenkaan riitä ainoastaan yhdenlainen kivun arviointimenetelmä (de Grauw ja van Loon 

2016). 
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Määriteltyjen ja validoitujen kivunarviointiasteikkojen tai -järjestelmien käyttö helpottaa 

järjestelmällistä kivun arviointia (de Grauw ja van Loon 2016). Käytännössä kivun 

arviointijärjestelmän tulee olla helppokäyttöinen, tarkkailtavien asioiden tulee olla oleellisia 

ja selkeästi määriteltyjä, ja arvioinnin pitää voida tapahtua sujuvasti ja olla toistettavissa eri 

arvioijien välillä. Erilaisia hevosen kivun arviointiin käytettyjä järjestelmiä ovat mm. kipujana 

(visual analogue scale, VAS), yksinkertainen kuvaileva asteikko (simple descriptive scale, SDS), 

yhdistelmäkipuasteikot (composite pain scale, CPS) sekä kasvojen ilmeisiin pohjautuvat 

asteikot (Wagner 2010).  

 

VAS-järjestelmä koostuu vaakasuorasta 10 cm pituisesta janasta, joka kuvastaa kipuasteikkoa. 

Siinä vasemmassa reunassa kivun intensiteetti on nolla, eli ei kipua, ja oikeassa reunassa 

suurin kuviteltavissa oleva kipu. Tälle välille havaitsija merkitsee kivun intensiteetin sen 

mukaan, kuinka eläin näyttää sitä kokevan. VAS-järjestelmän toimivuuteen vaikuttaa 

havaitsijan kivun arvioimiseen käyttämä aika ja havaitsija itse. Etenkin keskivaiheen 

alapuolisen ja lievän kivun arvioinnissa havaitsijoiden väliset tulkintaerot kasvavat. VAS-

järjestelmää muistuttavassa NRS-järjestelmässä (numerical rating scale) havaitsijat asettavat 

myös kiputulkintansa vaakasuorallee viivalle, mutta kivun intensiteetti ei ole liukuva, vaan 

jaettu kymmeneen osaan, jossa 0 vastaa ei kipua, ja 10 on suurin kuviteltavissa oleva kipu 

(Revill ym. 1976, Taylor ym. 2002, de Grauw ja van Loon 2016). Yksinkertaisissa kuvailevissa 

asteikoissa kivun intensiteetti on kuvailtu tarkemmin, kuten esimerkiksi AAEP:n (American 

Association of Equine Practitioners) ontuma-asteikossa, jossa 0 vastaa ei kipua, 1 vastaa lievää 

kipua, 3 vastaa vakavaa kipua jne. Kivusta johtuvia käyttäytymismuutoksia voidaan tarkastella 

myös niihin kuluvan ajan mukaan tai tietyssä ajassa tapahtuvien aktiviteettien mukaan. 

Tällainen tarkastelu vaatii hevosten pidempiaikaista seurantaa esimerkiksi 

videonauhoittamisen avulla tai ainakin useampia lyhyempiä tarkastelujaksoja (Price ym. 2003, 

Pritchett ym. 2003). Viimeksi mainitut menetelmät ovat suhteellisen sensitiivisiä lievänkin 

kivun havaitsemiseen, mutta niiden käyttöä rajoittavat tarvittavien laitteiden ja varusteiden 

saatavuus sekä materiaalin purkuun tarvittava aika (de Grauw ja van Loon 2016).  

 

 Yhdistelmäkipuasteikoissa kipukäyttäytymiseen, fysiologisiin muutoksiin tai molempiin näihin 

liittyviä parametreja pisteytetään yksinkertaisen kuvailevan asteikon (SDS) periaattein, ja 
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lopuksi pisteet yhdistetään kivun vakavuuden määrittelemiseksi (de Grauw ja van Loon 2016). 

Tällä tavoin muodostettuja kipuasteikkoja ovat käyttäneet mm. Pritchett ym. (2003), 

Bussières ym. (2008), Dutton ym. (2009), van Loon ym. (2010, 2014).  Vaikka mainitut 

kipuasteikot eivät ole kaikki laadittu ja validoitu sen kiputyypin mukaan, johon niitä on 

käytetty, vaikuttavat ne olevan käyttökelpoisia kivun tunnistamisen ja luokittelun apuna kuten 

myös kivunlievityksen tehon arvioinnissa (de Grauw ja van Loon 2016). 

Yhdistelmäkipuasteikkojen havaitsijoiden väliset tulkintaerot ovat pienemmät kuin VAS- tai 

NRS-järjestelmissä, mutta huonoksi puoleksi voidaan laskea se, että niiden käyttämiseen 

vaaditaan koulutettu ja/tai kokenut tarkkailija (van Loon ym. 2014).  

 

EQUUS-COMPASS (Equine University Utrecht Scale for Composite Pain Assessment) 

järjestelmä on luotu Bussiéresin ym. (2008) yhdistelmäkipuasteikon pohjalta akuutin 

koliikkikivun arviointia varten (van Loon ja van Dierendonck 2015). EQUUS-COMPASS-

järjestelmän käyttöä arvioitiin myös ilman fysiologisten parametrien, kuten sydämen sykkeen 

ja hengitystiheyden, ja painotuskertoimien käyttöä, ja sen todettiin myös näin käytettynä 

olevan herkkyyden ja tarkkuuden puolesta verrattavissa alkuperäiseen menetelmään. Täten 

menetelmä sopii hyvin eläinlääkäreiden lisäksi myös hevosten omistajien käyttöön (Van 

Dierendonck ja van Loon 2016).  Van Loon ja Van Dierendonck (2015) julkaisivat myös EQUUS-

FAP-järjestelmän (Equine University Utrecht Scale for Facial Assessment of Pain) akuutin 

ähkykivun arviointia varten hevosen kasvojen ilmeiden avulla. EQUUS-COMPASS ja EQUUS-

FAP ovat osoittautuneet hyviksi menetelmiksi kivun olemassaoloa ja vakavuutta arvioitaessa 

akuutin ähkyn suhteen. EQUUS-COMPASS-asteikolla voitiin erotella terveet hevoset 

ähkyhevosista (raja-arvo pisteissä 5) ja konservatiivisesti hoidetut ähkyhevoset kirurgisesti 

hoidettavista tai lopetukseen päätyvistä hevosista (raja-arvo 11 pistettä) (van Loon ja Van 

Dierendonck 2015). EQUUS-FAP on havaittu luotettavaksi tavaksi arvioida myös pään alueen 

akuutteja ja leikkauksenjälkeisiä kiputiloja, kuten leukamurtuman tai toistuvan uveiitin eli 

silmän keskikalvon tulehduksen aiheuttamaa kipua (van Loon ja Van Dierendonck 2017). 
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3 POHDINTA 

 

Vaikka hevosen kivun tunnistamiseen ja arviointiin liittyen on viime vuosina julkaistu paljon 

uutta tutkimustietoa, vaikuttaa siinä edelleen olevan haasteita niin tutkijoille, praktisoiville 

eläinlääkäreille kuin hevosenomistajille ja muille hevosten parissa toimiville harrastajille ja 

ammattilaisille. Kivun subjektiivinen kokeminen luo haastetta jo aikuisten puhumaan 

kykenevien ihmisten kivunhoidossa, joten ei ole yllättävää, että se on vaikeaa hevostenkin 

kohdalla. Hevoset eivät voi verbaalisesti ilmaista kipuaan, sen vakavuusastetta, tyyppiä tai 

sijaintia, kuten ihmiset pystyvät useimmiten tekemään.  

 

Hevosen tarkkailijan kokemus ja koulutus kasvojen ilmeiden ja muiden kivusta kertovien 

käyttäytymismuutosten käytöstä voi vaikuttaa kivun tunnistamiseen. Hevosten hyvinvoinnin 

kannalta olisikin tärkeää lisätä tietoisuutta hevosten kivun tunnistamisesta eläinlääkäreiden, 

hevosenomistajien, valmentajien ja muiden hevosten kanssa toimivien keskuudessa, jolloin 

kivun syihin päästäisiin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Greve ja Dyson 

(2014) havaitsivat usean sadan terveeksi oletetun ratsuhevosen käsittävässä 

tutkimuksessaan, että lähes puolet näistä ontuivat tai muuten liikkuivat epänormaalisti. Dyson 

ym. (2018) esittivät huolensa siitä, että kivusta johtuva hevosen vastusteleminen ratsastuksen 

aikana tai sen kykenemättömyys suorittaa tehtäviä omistajan tai valmentajan odotusten 

mukaisesti voi johtaa hevosen leimaamiseen ongelmahevoseksi ja voi jopa johtaa rankaisuun 

perustuvien koulutusmenetelmien käyttöön. Näin ollen hevosten kanssa toimivien ihmisten 

kykenemättömyys tunnistaa kipua voi olla todellinen hyvinvointiongelma hevoselle ja 

aiheuttaa alla olevan syyn edelleen pahenemista (Dyson ym. 2018). Lisäksi voidaan edelleen 

ajatella, että jos hevosen kivusta johtuva vastustelu johtaa yhä lisääntyvään stressiin tai 

kipuun rankaisun myötä, on vaarana, että hevonen sulkeutuu tai joutuu opittuun 

avuttomuuden tilaan, koska ei yrityksestä huolimatta kykene vaikuttamaan epämiellyttävään 

tilanteeseen. Tällöin hevosen käyttäytyminen voi vaikuttaa rauhalliselta ja ”kiltiltä”, vaikka se 

kokisi merkittävää stressiä tai kipua (Hall ym. 2008). 

 

Sulkeutuneen hevosen tyypillisen seisoma-asennon lisäksi näillä hevosilla on kuvattu 

intensiivistä katsetta, joka ei näytä olevan suuntautuneena mihinkään (Fureix ym. 2012). 

Katseen kuvaus sopii myös kivuliailla hevosilla havaittuun katsetyyppiin, eli sulkeutuneeseen 
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ja tiiviiseen katseeseen, joka on Gleerupin ym. (2015) mukaan kipuilmeistä merkittävin. Myös 

ratsastetuilla, kivuliaiksi luokitelluilla hevosilla on kuvattu tiivistä tuijottavaa katsetta (Dyson 

ym. 2018). Hevosen katseen laadun ja ympäristöönsä suuntautuneen kiinnostuksen tarkkailu 

voikin olla käyttökelpoinen työkalu arvioitaessa hevosen hyvinvointia päivittäisissä toimissa.  

 

Hevosen kasvojen ilmeiden täsmällisen raportoinnin on toivottu tuovan lisää työkaluja 

lieväasteisen kivun havaitsemiseen (Gleerup ym. 2014). Tutkimus on kuitenkin tältä osin 

keskittynyt lähinnä akuutin kivun havainnointiin ja kroonisen kivun osalta ei ole julkaistua 

tietoa. Hevosen kroonisen kivun tunnistamiseen on käytetty selkäkivun osalta kehon 

asentojen muutoksia (Lesimple ym. 2012) ja vuorovaikutuskäytöksen muutoksia, kuten 

vähentynyttä kiinnostusta ympäristöä kohtaan (Rochais ym. 2016). Näissä tutkimuksissa ei ole 

kuitenkaan otettu kantaa kivuliaiden hevosten kasvojen ilmeisiin. Kroonisen kivun 

aiheuttamien käyttäytymismuutosten havainnoinnissa haasteeksi voi muodostua mm. 

alkuperäisen kivun syyn peittyminen sekundääristen ongelmien alle ja toisaalta 

vertailukohdan puute, kun saman hevosen kiputila on jatkunut jo pitkään eikä sitä voida 

käyttää omana kivuttomana vertailukohtanaan, tai kipukäyttäytymiseen on mahdollisesti jo 

totuttu. Lisää tutkimusta tarvitaan kasvojen ilmeiden käytöstä kroonisen kivun arvioinnissa, 

mutta jo nykyisten havaintojen perusteella niiden voitaisiin ajatella olevan mahdollisesti 

käyttökelpoinen työkalu kroonisen kivun arviointiin yhdessä käyttäytymismuutosten, kuten 

vuorovaikutuskäytöksen muutosten kanssa. 

 

Hevosten kipua arvioivissa kliinisissä tutkimuksissa on tavallisesti käytetty kivuttomana 

verrokkina saman hevosen aiempaa tilaa ja kipu on arvioitu esimerkiksi ennen ja jälkeen 

leikkausoperaation (de Grauw ja van Loon 2016). Ongelmallista tällaisissa tutkimuksissa voi 

olla sen toteaminen, että hevonen on ollut täysin kivuton ennen toimenpidettä. Esimerkiksi 

niveltähystysleikkauksiin päätyvät hevoset voivat kokea leikkaustarpeensa vuoksi jo ennen 

operaatiota jonkinasteista kipua. Näin ollen kokeellisesti aiheutettu kipu tuottaa varmimmin 

vertailukelpoisia tuloksia, mutta eettisistä syistä tällaisia tutkimuksia on vaikeampi toteuttaa, 

kuin hevossairaalan tavallisilla potilailla toteutettuja tutkimuksia. Dyson ym. (2018) käyttivät 

ratsastetun hevosen luu-lihasperäistä kipua arvioivassa tutkimuksessaan verrokkiryhmänä 

kliinisesti terveitä hevosia, jotka kilpailevat korkealla tasolla. He ehdottivat, että tulevissa 

tutkimuksissa ontuvan hevosen kivuttomana verrokkina voitaisiin käyttää samaa hevosta 
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kipulääkityksen jälkeen. Ontumatutkimuksissa puuduttavan lääkeaineen käyttö onkin usein 

käytetty menetelmä paikallistettaessa luu-lihasperäistä kipua (Taylor ym. 2002), ja se voisi olla 

apuna selvitettäessä, johtuvatko käyttäytymismuutokset kivusta raajassa vai muista tekijöistä, 

kuten ratsastajan tai varusteiden vaikutuksesta.  

 

Useissa viime vuosina julkaistuissa hevosten kipua koskevissa tutkimuksissa on pyritty 

löytämään kipuasteikko, jota voitaisiin soveltaa moniin eri kiputiloihin, kuten 

sisäelinperäiseen kipuun, pään alueen kipuun ja ortopediseen kipuun (van Loon ym. 2010, van 

Loon ja Van Dierendonck 2015, van Loon ja Van Dierendonck 2017), sekä erilaisissa tilanteissa 

tapahtuvaan, kuten ratsastetun tai leikkauksesta toipuvan hevosen kivun tulkintaan (van Loon 

ym. 2010, Dyson ym. 2018).  Kasvojen kipuilmeiden täsmällisen raportoinnin on toivottu 

tuovan lisää työkaluja tähän ja niitä onkin käytetty monenlaisen kivun arviointiin lupaavin 

tuloksin (Dalla Costa ym. 2014, Gleerup ym. 2015, Dalla Costa ym. 2016, van Loon ja Van 

Dierendonck 2017). Yksistään kasvojen ilmeisiin perustuva kivun arviointi voi kuitenkin johtaa 

havainnoitsijaa harhaan, koska kasvojen ilmeisiin vaikuttavat myös muut tekijät, kuten 

hevosen emotionaalinen tila, ympäristö ja havainnoinnin ajankohta ja kesto. Kivun arvioinnin 

ja sen perusteella tehtyjen päätösten tulisi perustua kokonaisuuteen, jossa otetaan huomioon 

hevosen yksilölliset ominaisuudet (temperamentti, rotu, jne.), ympäristöolosuhteet, 

mahdollisten varusteiden vaikutus (Fenner ym. 2016, Doherty ym. 2017), hevosen 

kokemukset, koulutustapa ja suhde ihmiseen, kivun kesto (akuutti/krooninen), akuutin kivun 

kohdalla mahdolliset alla olevat krooniset kipua aiheuttavat tilat, ahdistuneisuus- tai pelkotila 

ja positiivisten tunteiden vaikutus sekä muut kivusta kertovat käyttäytymismuutokset ja 

käytettävissä olevat fysiologiset ja hormonaaliset määritykset. Alkukantaisten rotujen kivun 

arviointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska ne eivät näytä ilmentävän kipua yhtä 

selvästi kuin nopeat ja temperamenttiset hevoset. Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin 

selvittämään, onko eri rotujen tavassa ilmaista kipuaan säännönmukaisia eroavaisuuksia, 

jotka voisivat johtua geneettisistä tekijöistä, vai johtuuko rotujen väliset erot juuri 

temperamenttieroista yksilöiden välillä. Laboratoriohiirillä kipuvasteen periytymistä erilaisille 

kipuärsykkeille on havaittu tutkittaessa eri sisäsiittoisia hiirikantoja (Mogil ym. 1999a, Mogil 

ym. 1999b). 
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Kivun arviointiin käytettävä aika ja tapa voivat vaikuttaa arviointitulokseen (Gleerup ym. 2018, 

Dyson ym. 2018), ja jotta saataisiin vertailukelpoista tietoa eri ajankohtien tai hevosyksilöiden 

välillä, tulisi arvioinnin tapahtua samankaltaisissa tilanteissa. Koska pelko ja ahdistuneisuus 

vaikuttavat kivun kokemiseen (Rhudy ja Meagher 2000) ja pelko vaikuttaa hevosilla myös 

kasvojen kipuilmeiden ilmenemiseen (Dalla Costa ym. 2017), tulisi kivun arvioinnin tapahtua 

optimaalisesti rauhallisessa tilanteessa, hevoselle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Koska 

ihmisen läheisyys saattaa vaikuttaa joidenkin hevosten kipukäyttäytymiseen ainakin 

hetkellisesti (Gleerup ym. 2015), hevosta tulisi seurata ensin etäämmältä, ja tarkkailla sen 

käyttäytymistä, liikkumista, asentoa ja sijoittumista tilassa. Normaalista poikkeavan käytöksen 

yleisyyttä ja kestoa voidaan tarkkailla etäältä, esimerkiksi karsinan tai ulkoilualueen 

ulkopuolelta. Lopulta suhtautumista ihmiseen ja reagointia eri kehonosien koskemiseen 

voidaan kokeilla. Tärkeimpien havaintojen kirjaus auttaa jatkossa arvioimaan tilannetta, oli 

kyse sitten akuutin kivun arvioinnista tai pitkään jatkuneen kivun seurannasta.  
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